PROPUNERI BUGET 2017-CETATENI

Nr.
crt.

Nume

Propuneri

1

Parloaga Marian

1) Pentru a se descongestiona traficul de pe b-dul Republicii și a se prelua o parte
însemnată din traficul auto care intră în municipiu, în special pentru aprovizionare
cu mărfuri, dar și pentru a se realiza trotuare, propun continuarea unei șosele
cu trotuar pornind de la sensul giratoriu de la Gară, printre Oficiul de Poștă
Tranzit și Fabrica de confecții, paralel cu calea ferată la 15 metri de aceasta
(zona de protecție feroviară), se continuă pe fosta cale ferată dezafectată
folosită pt reparații, pe lângă turnul de apă demolat, și remiza CFR dezafectată,
pe lângă gardul Stadionului urmând a se face joncțiunea cu strada Locomotivei. În zonă
nu sunt trotuare, și iluminat public, pietonii mergând pe lângă calea ferată și
expunându-se la accidente. Investiția de utilitate public se poate realiza prin
schimb de terenuri cu CFR.
2) Pentru a se descongestiona traficul auto pe strada Flacăra, Progresul dar mai ales
pe strada București la semafoarele Volna și STOP, în special când se
desfășoară manifestări sportive la Sala Polivalentă, spectacole în zona centrală, dar
șila ore de vârf, propun a se continua str. Cornișei pe lângă garajele de lângă Sala
Polivalentă, pe lângă Uzina de apă, se iese la Spital, se continuă pe bdul1 Mai
existent și pe lângă parcul central. Aici șoseaua existentă se poate sistematiza
pentru a se face joncțiunea la Piața Mare respectiv la Navrom.
3/ Pentru a se fluidiza traficul auto din mun. Călărași propun a se solicita
înlocuirea tuturor semafoarelor existente cu semafoare inteligente, dotate cu
sesizoare de trafic, sesizoare de prezență. Mai solicit montarea de semafoare în
intersecții supraaglomerate cum ar fi Bălan, Enel-str Dobrogei/ Republicii, Agneza,
Școala Nicolae Titulescu și în alte zone de școli.
4) Realizarea de trotuare pe str Variantă Nord, str Oborului și Locomotivei, dar și
paralel cu calea ferată care unește Gara cu Portul (str. Avram Iancu, Doina)
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5) Obligarea CFR să ilumineze toate trecerile la nivel cu calea ferată din municipiu,
sau să fie realizate de municipalitate
6) Realizarea de refugii auto și stații moderne pentru transportul în comun în tot
municipiul
7/Realizarea de parcari auto pe zonele verzi aferente str Dobrogea în apropierea
Oborului săptămânal8/Realizarea de grupuri sociale moderne (cu iluminat, racordate
la apă, canalizare) în zonele unde se efectuează spectacole publice9/Reabilitarea
falezei municipiului(curățat boscheții de 3 metri înalțime, realizarea unui doc
pentru ambarcațiuni, prevazut cu pază, iluminat.10/ Reabilitarea plajelor publice și
a zonelor de agrement ( ex. lac hidrobiciclete)
în sprijinul locuitorilor din cartierul Măgureni:
1) autorizarea construcției cu prioritate a unei farmacii în acest cartier(
facilități la impozit pt o perioadă de timp constructorului)
2)realizarea unui traseu permanent de transport local cu autobuz pt acest cartier
3) acordarea de facilități pentru construirea unui supermarket, dispensar pe terenul
sau folosind spațiile dezafectate ale fostei UM 01438 acum proprietate a Consiliului
Județean
4) analizarea oportunității construirii unor spații sociale, Cămin de bătrâni,
locuințe pentru medici în această locație în parteneriat cuConsiliul județean sau
diferiți întreprinzători/Instituții
5) realizarea unei canalizări pluviale, repararea șoselelor și trotuarelor din acest
cartier
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2.

Balan Nelu
Se propune alocarea sumei de bani pentru începerea lucrărilor la terenul de baseball

3.

A. Gheorghina

Este primordială pentru orașul nostru asfaltarea drumurilor. Când mă refer la
drumuri, mă refer la TOATE drumurile, însă sunt conștient de faptul că acest lucru
implică niște cheltuieli enorme. De aceea, vă propun ca măcar strada București (de
la un capăt la celălalt) să o (re)puneți pe picioare. De asemenea, bulevardul Cuza
Vodă trebuie refăcut! Centura Călărașiului e un dezastru!
Dle Primar, vă rugăm să aveți mare grijă când dumneavoastră sau cei îndrituiți
recepționează o lucrare! Mă refer la faptul că în momentul turnării unui covor
asfaltic nou, acesta să se afle la aceeași cotă cu cel vechi. NU acceptați lucruri
și lucrări de mântuială! Sunt banii noştri acolo!
Creați un spațiu de parcare și vânzare a mașinilor second hand!
Mă gândesc, de asemenea, că n-ar fi rău ca persoanele care beneficiază de ajutor
social să fie scoase la muncă! E nevoie de o curățire, de o înfrumusețare a
orașului!

4.

StefaniA

ar trebui instituit un program cu privire la
materiile fecale ramase pe trotuare de la animalele de companie. Sunt o persoana
care circula destul de frecvent pe jos si sunt total dezgustata de mizeria care
exista prin oras din acest punct de vedere. Chiar daca m-am contrat de cateva ori cu
proprietarii animalelor deoarece nici unul nu are punguta la indemana nu am avut
prea mare castig de cauza.Specific si faptul ca sunt o mare iubitoare de animale si
mama inlocuitoare a unui yorkshire terrier, dar niciodata nu iesim la plimbare fara
pungute prin toate buzunarele.Va multumesc si va urez SARBATORI FERICITE, UN AN
VIITOR CU CAT MAI MULTE PLANURI FINALIZATE SI TINETI-O TOT ASA!
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5

Claudiu Mirica

6

Liana

Va rog sa luati in considerare pentru bugetul 2017 o camera supraveghere
în intersecția de la" frana "(se poate monta pe stîlpul din fata casei mele).In
acea intersecție se fac zilnic drifturi cu masini,mult zgomot+transferuri de
Motorina dintr-o cisternă in alta..sigur o camera supraveghere îi va descuraja.

Canalizare si asfaltare pe str. Fundatura Cazarmii 4.
7

Florentin
Propuneri cu privire la lucrări, ce ar trebui incluse în bugetul de
venituri și cheltuieli al anului 2017.
1. asfaltare unor strazi, din zona veche a orasului: Str. Toamnei, str.
Frunzelor, Str. Liliacului, str. M. Kogalniceanu, Str. Gheorghe Doja,
Bulevardul 1 Mai (zona Siloz-Port), str. Crinului.
Acestea sunt strazi de pamant si piatra, nefiind vreodata in atentia
Primariei Calarasi.
2. cabine in statiile de autobuz...in toate orasele exista asa ceva, doar
la noi, NU!
3. trecerile pietonale, de pe strazile principale, sa fie realizate din
pavele, de calitate, pentru a nu mai exista discutii legate de calitatea
vopselei ...
4. reparat si modernizat Sala Sporturilor de la stadion: suprafata noua de
joc, iluminat modern, gradena, vestiare, etc.
5. pista de atletism stadion.
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8

Alexandru Dragulescu
Propuneri cu privire la lucrări, ce ar trebui incluse în bugetul de
venituri și cheltuieli al anului 2017.
1. Semaforizarea intersectiei de la Balan ( b-dul Republicii cu str.
Sloboziei)
2. Achizitia de catre primariei ( in parteneriat cu Cons. Jud. sau fara) a
unui lot de teren de pe fosta platforma Siderca (actualmente: agentia de
insolventa) si impadurirea acelei suprafete. Se va crea astfel, plamanul
verde al orasului, cu sprijinul voluntarilor, intr-o perioada relativ
scurta. Generatiile viitoare putand beneficia si de aportul la economia
locala printr-o exploatare specifica dezvoltarii durabile.

9

Mihailescu Constantin

Având în vedere inițiativa dumneavoastră,va supun atenției următoarele propuneri:
-reabilitarea străzii Dobrogei având în vedere ca aceasta artera rutiera face
legătura între Centrul Vechi și Târgul de Toamnă. -reabilitarea străzii Viitor si
plantarea de pomi pe segmentul cuprins intre str.Portului și str.Heliade Radulescu.

10

Peicu Aurel

Intre blocurile F8 și F9 există o parcare neamenajată în care, printre
copaci, proprietarii își parchează mașinile cum pot. Solicit amenajarea eficientă a
acestei parcări.
De asemenea, solicit si finalizarea amenajării parcării din față scării A a blocului
H7. Mai trebuie betonata o zonă de 10 m lungime.
Ar fi bine dacă, in acest an, ar fi reamenajate toate parcarile din municipiu.
Prima solicitare am făcut-o și acum doi ani.
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11

12

Adem Gabriel

Anonim

Subsemnatul Adem Gabriel cu domiciliul in Calarasi ,strada Intrarea Zorilor
,nr.11,judetul Calarasi sunt locuitor la aceasta adresa mentionata mai sus de peste
40 ani si ca asa de rau cum arata strada noastra de circa 5 ani nu a mai aratat
niciodata.Datorita acestui fapt propun repararea strazilor Intrarea Zorilor si
Prelungirea Dobrogeanu Gherea pe portiunea dintre strazile I.L.Caragiale si
Bulevardul Libertatii.Mentionez ca sunt cu impozitul platit la zi privind
proprietatea si terenul plus impozitul auto asa ca va rog in numele meu si al
locuitorilor acestor strazi sa faceti ceva in acest sens.Va rog sa imi fie remis
raspuns prin email precum ca a-ti luat la cunostiinta de acest mesaj altfel nu are
nici o valoare propunerile noastre. Cu deosebit respect
Am si eu doua propuneri. Una dintre ele ar fi revopsirea
marcajelor rutiere. O alta ar fi amenajarea unui scuar in zona "5 Calarasi"
in locul marcat pe fotografie. Este cea mai lunga intersectie din oras si
singura fara scuar, pietonii trebuie sa fie atenti din multe parti si tot
odata si soferii, ceea ce de multe ori nu prea se intampla, acestia
nevazand pietonii angajati in traversare din partea stanga. Scuarul ar
aduce un trafic mai bun si un strop de siguranta.
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13

Cosmin Sutu

Aduc la cunoștința dumneavoastră că porțiunea de drum din poza
atașată este singura neasfaltată de pe această stradă, până la ea și după
ea drumul este asfaltat.
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14

Iordache Nicoleta

Rețea de canalizare
și conductă de alimentare cu gaz metan pentru bucățica din strada Mărăști aflată în
spatele fostului Liceu Știrbei Vodă, între b-dul Republicii și str.Berzei

15

Ghita Eugen

reabilitarea strazilor unde au fost facute lucrari(Str.Bucuresti,Str.
Grivita,Str.Independentei,Str.Pacii si altele),amenajarea si atribuirea locurilor de
parcare la domiciliu,care ar contribui cu sume importante la bugetul local.

16

Geanina Cristea
Consider necesara si urgenta asfaltarea strazii Crangului ( prel.Bucuresti
- str.Pescarus ) . Traficul este intens datorita gradinitei ce-si are
sediul pe aceasta strada .

17

Daniel Barbu

În primul rând, vreau să vă felicit pentru transparenţa şi dorinţa de
implicare a cetăţenilor în decizii de care daţi dovadă prin intermediul
acestei iniţiative şi ataşez mai jos o serie de propuneri ce ar putea fi
incluse în proiectul de buget pe anul 2017:
- Decopertare şi asfaltare de la zero pe Strada Griviţa -> Strada a trecut
printr-o serie de lucrări ce au astupat gropile, însă au rămas o mulţime de
denivelări ce afectează automobilele şi comfortul deplasării celor care o
folosesc.
- Reabilitarea zonelor stradale din Mircea Voda -> Problema este oarecum
similară cu cea descrisă mai sus, cu menţiunea că aici sunt probleme pe
străzile secundare.
- Reabilitarea termică a blocurilor -> În Bucureşti, reabilitarea termică
este considerată un fiasco tehnic de către specialişti deoarece: Soluţia cu
polistiren este proastă, polistirenul este inflamabil şi nu permite
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"respiraţia" zidurilor de beton; lucrările sunt făcute foarte prost,
polistirenul de multe ori este doar lipit, fără ancore mecanice, e doar o
chestiune de caţiva ani până când se vor desprinde faţade intregi; izolarea
şi inlocuirea tâmplăriei trebuie însoţite de realizarea unui sistem de
ventilaţie mecanică cu recuperare de căldură. După izolare şi schimbarea
tâmplăriei, spaţiul interior nu mai respiră şi in lipsa unui sistem de
ventilaţie, calitatea aerului în spaţiul de locuit se deteriorează.
Acumularea dioxidului de carbon şi a umidităţii duce la formarea igrasiei
şi a mucegaiului.
- Realizarea la nivel de bloc de locuinţe a unui sistem de colectare
selectivă a deşeurilor reciclabile -> În practică, fiecare scară de bloc să
aibă un container de deşeuri reciclabile uscate şi un responsabil care
păstrează curată zona şi comunică firmei de reciclare când containerul este
plin pentru preluare. Realizarea unei platforme de sortare şi balotare a
deşeurilor reciclabile pentru valorificare. Se poate face din fonduri
europene pe POS Mediu, menţionez că nu am reuşit să aflu dacă s-au realizat
demersuri în această direcţie la noi în judeţ.
- Finanţarea unui program de educaţie a populaţiei împreună cu ONG-urile de
mediu, pentru reducerea cantităţii de deşeuri nereciclabile şi
necompostabile care ajung la groapă.
- Finanţarea unor cluburi de informatică cu profesori de la firme de
software sau călărăşeni care lucrează in IT -> Din generaţia mea, nu au
terminat mai mult de 10 oameni facultăţi cu specializări în Inginerie
Software, un număr foarte mic în comparaţie cu numărul total de studenţi
din Călăraşi. Orice oportunitate de a încuraja elevii să îşi aprofundeze
cunoştinţele de programare este benefică şi are efecte vizibile pe termen
lung. După modelul GovIT Hub, se pot lansa ca proiecte diferite aplicaţii
ce pot fi de folos unor ramuri ale administraţiei publice si realizate cu
costuri mici, în timp ce elevii aprofundează informatica şi pot avea un
start bun într-un domeniu în care cererea este în creştere şi salariile
sunt mari. Aplicaţiile vor fi de complexitate mică, dată fiind vârsta
participanţilor, dar pot rezolva probleme punctuale.
- Instalarea de test a unor sisteme de compostare a deşeurilor menajere ca
alternativă la depozitarea la groapă.
- Oferirea unui spor salarial pentru proaspeţii absolvenţi de facultate din
alte judeţe ce se stabilesc în Călăraşi.

PROPUNERI BUGET 2017-CETATENI

- Variante noi de divertisment si de petrecere a timpului liber -> Ca şi
primă idee, propun construirea unui patinoar.
*Pentru multe din propunerile menţionate mai sus se pot accesa fonduri
europene. Trebuie evaluat numărul de experţi ce pot lucra la scrierea lor
şi suplimentarea acestuia prin organizarea de cursuri în parteneriat cu
insituţiile abilitate.

